Magyar nyelvű kérdőív : https://eso.scitanie.sk/hu
Formulár v slovenskom jazyku : https://eso.scitanie.sk/sk
Szlovákia jövője szempontjából 2021 nagyon fontos év. Tíz év elteltével ugyanis az
országban ismét népszámlálásra kerül sor. Ez lesz az első integrált és teljesen elektronikus
népszámlálás.
A lakossági összeírás 2021. február 15. és 2021. március 31. között valósul meg.
KINEK KELL RÉSZT VENNIE A NÉPSZÁMLÁLÁSON?
A Szlovák Köztársaság minden lakosának joga, de egyben törvény által előírt kötelessége is
részt venni a népszámláláson. A népszámlálás szempontjából lakosnak számít mindenki, aki a
Szlovák Köztársaság területén (állandó) lakóhellyel, tartózkodási hellyel, esetleg megtűrt
státuszúként tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
NÉPSZÁMLÁLÁS GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN
A lakos a személyi kérdőívet önállóan vagy közeli hozzátartozója segítségével
internetkapcsolattal rendelkező számítógépen, tableten vagy mobiltelefonon tölti ki. A
személyi kérdőív letölthető a www.nepszamlalas.sk honlapról, vagy mobilalkalmazás
segítségével is kitölthető. Minden községben kapcsolattartó helyek létesülnek, ahol
összeíróhelyi asszisztensek segítenek a kérdőív kitöltésében azoknak a lakosoknak, akik azt
nem tudják önállóan kitölteni. Kérésre terepi asszisztensek is rendelkezésre állnak, akik
szükség esetén a lakosok otthonában segítenek a kérdőív kitöltésében. A népszámlálás során a
kérdőíven olyan adatokat kell feltüntetni, amelyek a népszámlálás meghatározó időpontjában,
azaz 2021. január 1-jén érvényesek. Minden megszerzett adat biztonságosan védve lesz a
jogosulatlan hozzáféréssel szemben.
Bővebb információt a helyi községi hivatal nyújt az alábbi telefonszámokon:
031/ 552 21 25, 031/ 552 91 44
____________________________________________________________
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10
rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvý krát bude výlučne elektronické a
integrované.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa
Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej
republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke
www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Všetky údaje, ktoré obyvateľ
počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu
sčítania, ktorým je 1. január 2021. Počas Sčítania obyvateľov bude zachovaná maximálna
možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred
zneužitím.
Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obecný úrad na tel. číslach:
031/552 21 25, 031/ 552 91 44

